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Egen träning för målvakter

Aktuellt från kansliet

• O-ringen. Vecka 30 hyr vi ut arenan till OK Bä-

vern som ställer upp minst13 husvagnar på området.

• Camilla Hermansson avslutar inom kort sin arbetsträning på kansliet. Det gångna året har hon gjort ett
stort arbete inte minst med att föra över alla manuella medlemsuppgifter till vårt nuvarande digitala
register. Tack Camilla för din insats för Kronäng!

Nu satsar vi lite extra på de unga målvakterna. Alla lag
från årskull 05 och äldre erbjuds specialträning vid två
tillfällen nu i juni (11 och 24 juni) och ytterligare dagar i höst. Det är seniorernas nyförvärv Dino Palilija,
med meriter från bland annat Norrby i division 1 och
ﬂera andra lag i högre divisioner än KIF, som står för
utbildningen. Anmälan till Daniel Ung i fotbollssektionen, tfn 0733- 65 67 49.
- Jag ser fram emot detta och hoppas att så många som
möjligt tar chansen, säger Dino. Det ska vara roligt att
vara målvakt och jag hoppas jag kan förmedla lite av
den känslan. Allra viktigast för en målvakt är att ha
god kommunikation med de andra spelarna på plan.

• Styrelsens inställning är att vi i möjligaste mån ska
hjälpa personer som av olika skäl står långt ifrån den
ordinarie arbetsmarknaden. Ny i föreningen är därför
Hivzi Vokshi som har en Fas 3-anställning på kansliet, i första hand som hjälp till vaktmästaren Roger.

Succé för herrlaget i div 5

Apropå seniorerna så har våren varit en stor framgång
hittills, trots att det är första säsongen i division 5. När
alla lag nu (söndag 7 juni) spelat nio omgångar ligger
Kronäng på andra plats i tabellen. Av nio matcher har
laget vunnit sju, spelat en oavgjord och förlorat en.

Här är gänget som ska göra sommarfotbollsskolan
till en höjdare - årets feriepraktikanter och vår kanslist Mikael Johansson. Sommarfotbollsskolan pågår
v 25-26, på förmiddagarna för de yngre och på eftermiddagarna för de lite äldre barnen och ungdomarna.
Kostnad 200 kr. Mer information och formulär för
anmälan ﬁnns på vår hemsida www.kronangsif.se.

Nu önskar vi alla spelare i alla lag en skön sommar
och hopppas på mycket sol och värme! Nästa nyhetsbrev kommer i augusti när seriespelet är igång igen.
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Sommarfotbollsskolan

Till minne av Kärstin Häll

Kronäng har förlorat ännu en medlem, även denna
gång inom boulesektionen. Mångåriga spelaren och
tidigare styrelseledamoten Kärstin Häll har avlidit
efter en tids sjukdom. Flera av oss i Kronängs IF
kände Kärstin väl och minns henne som en färgstark
och varmhjärtad person. Tack för allt du bidrog med!

Månadens ledare
Zlatan Hajric

Bor: Kristineberg , Borås
Jobb: Systemutvecklare
Familj: Fru och två barn, 8 och 6 år gamla
Uppdrag i KIF: Ledare för P06 sedan några år tillbaka (se bild nedan från en träning tidigare i vår).
Därför blev jag ledare i Kronäng: Jag har en pojke
som är helt såld på fotboll. Sen tycker jag det är
riktigt roligt att vara delaktig i barnens fotbollsutveckling.
Det bästa med laget: Sammanhållningen.
Egen idrottskarriär: När det gäller idrott så har jag
alltid varit för ”okoncentrerad” för att hålla på med
nåt länge. Har hållit på med simning i några år och
basket en del. Ett speciellt minne jag har är när jag
träffade min tränare med basketbollen mitt i huvudet
från halva plan. Detta hände direkt efter att han sa att
vi skulle lägga ner bollarna. Till mitt försvar så stod
han faktiskt under korgen . . . :)
Gör på ledig tid: Inte mycket med tanke på att jag
pendlar en hel del. Men när jag har (får) det så ”spelar” jag gärna gitarr och tittar på fotboll.
Hemlig talang: Gör grymma pannkakor!

Kretsloppet - med boll

Tio kilometer löpning med boll. Det ska Kronängs
”trixar-Emil” Jylhänlahti springa vid Kretsloppet i
Borås i september. De två första kilometerna har han
sällskap av barn och ungdomar från Hässleholmen och
Norrby. Det hela är en aktivitet för ökad integration
och minskat utanförskap. Tanken är att genom detta
samla in pengar från olika sponsorer för integrationsfrämjande ändamål mellan stadsdelarna, till exempel
att gemensamt åka och se fotbollslandslaget spela.

Rätt nummer för Swish

I förra nyhetsbrevet angavs fel nummer till Swish.
Rätt nummer är 1230927871. Obs! Glöm inte att
uppge namn, personnummer och vilket lag det gäller
vid betalning av avgifter som hör till medlemsskapet.

Camp Elfsborg ﬂickakademi på Youtube
Reportage från träning på Kronängs arena:
https://www.youtube.com/
watch?v=K6XbnWq4alI s

www.kronangsif.se

